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1. Egészség és Biztonság 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet. 
A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. 
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető 
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. 

RF / SAR információk 

A telefon tartalmaz egy adó- és vevőegységet. Bekapcsolt állapotban alacsony szintű rádiófrekvenciát (RF) fogad és küld. A világ 
különböző országainak kormányai olyan független biztonsági szervezetek által kidolgozott állami biztonsági irányelveket fogadnak 
el, mint az ICNIRP és az IEEE. Ezek az irányelvek meghatározták a rádiófrekvenciás energia megengedett szintjét. Az irányelvek 
jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak, melynek célja az összes személy biztonságának biztosítása az életkortól és az 
egészségtől függetlenül. A fajlagos elnyelési arány (SAR) az elnyelt rádiómennyiség mértékegysége a mobileszközök használatakor. 
A SAR-teszteknél, az előírásoknak megfelelően, a telefon legmagasabb teljesítményszinttel tanúsított értéke kerül rögzítésre, 
azonban a telefon tényleges SAR-szintje működés közben jóval a maximális érték alatt marad. Általában minél közelebb van egy 
bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon sugárzás teljesítménye. A SAR-értékek a telefonok különböző modelljeitől függően 
változhatnak. A felhasználók biztonsága és egészsége érdekében a telefont úgy tervezték és gyártják, hogy megfeleljen a rádió 
expozíciós irányelveknek. A nagyközönség által használt mobileszközök ICNIRP SAR-határértéke 2 W/kg, és ennek a készüléknek a 
legmagasabb SAR-értéke a fülön való használat szempontjából tesztelt, az ICNIRP által ajánlott SAR-határérték alatt van. 

AKKUMULÁTOR 

• Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Az akkumulátort az előírásoknak megfelelően használja. 
• Ne zárja rövidre az akkumulátort, mert az megrongálhatja, hőt vagy tüzet okozhat. 
• Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert felrobbanhat. A hibás akkumulátort juttassa vissza a kereskedőhöz, vagy az erre a célra 

kijelölt újrafeldolgozási helyre. Ne dobja a háztartási hulladékba. 
• Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, az akkumulátor típusától és a használt töltőtől. Az akkumulátor 

több százszor tölthető és lemerülhet, de fokozatosan elhasználódik. 
• Ha a működési idő észrevehetően rövidebb, mint a szokásos, célszerű kicserélni az akkumulátort. 
• Csak eredeti vagy jóváhagyott töltőt és akkumulátort használjon. Ha nem használja, húzza ki a töltőt az elektromos csatlakozóból 

és a készülékből. 
• A szükségesnél ne töltse tovább, mert ez károsíthatja az akkumulátort, és lerövidítheti annak élettartamát. Az akkumulátor 

rendkívül meleg vagy hideg helyen való tárolása csökkenti az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátor, a 0 °C alatti 
hőmérsékletre különösen érzékeny. 

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET 

• Ne feledje, hogy kövesse az adott területen érvényes különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a telefont, ha annak 
használata tilos, vagy veszélyt okozhat. 

• Javasoljuk, hogy a berendezést csak normál üzemi helyzetben használják 
• Ne tegye ki a készüléket -10 ° C alatti vagy 55 ° C feletti hőmérsékletnek. 

ORVOSI ESZKÖZÖK 

Kérjük, kapcsolja a ki készüléket minden olyan helyen, ahol orvosi berendezések működését zavarhatja a készülék interferenciá ja. 
A legtöbb orvosi készülék védett az interferenciától, de amennyiben kétsége merülne fel, kérjük, forduljon orvosához vagy az orvosi 
készülék gyártójához. 

PACEMAKEREK 

A pacemaker gyártók azt javasolják, hogy a telefonkészülékeket legalább 15,3 cm-re használják a pacemakertől, ellenkező esetben 
interferencia léphet fel.  
A szívritmus-szabályozóval felszerelt embereknek a következőket kell figyelembe venniük: 
• Mindig tartson távolságot (legalább 15,3 cm) a telefon és a pacemaker között, amikor a telefon be van kapcsolva. 
• Tartsa ahhoz a füléhez a telefont, amelyik távolabb van a szívritmus-szabályozótól. 
• Kapcsolja ki a telefont, ha úgy érzi, hogyha interferenciát tapasztal és mielőbb forduljon orvoshoz. 

Ez a készülék vezeték nélküli technológiát használ, amelynek működése függ a hálózati jelerősségtől. Ezért vészhelyzet esetén 

kérjük, ne támaszkodjon csupán a mobiltelefon hálózaton indított hívásra.  Hívás indításához és fogadásához a készülék be kell, 

legyen kapcsolva, és a szolgáltatási területen megfelelő jelerősségnek kell lennie. Vészhívás indításához tárcsázza a helyi 

segélyhívó számot és nyomja meg a hívásindító gombot. 

AZ ESZKÖZ KARBANTARTÁSA 

A készülék kiemelkedő tervezéssel és kivitelezéssel készült. Annak érdekében, hogy évekig használhassa, megfelelő kezelést 

igényel. 

Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól, mivel megrongálhatják a készüléket, vagy lenyelhetik a kisebb 

alkatrészeiket. 

Tartsa távol a készüléket mindenféle folyadéktól. Ne használja a készüléket nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát. 

Ne tárolja a készüléket túlzottan meleg környezetben, amely megrövidítheti a készülék és a kiegészítők élettartamát, vagy 
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megolvaszthatja őket. Ha a készülék hőmérséklete nagy mértékben eltér a környezeti hőmérséklettől, akkor nedvesség 

keletkezhet benne, ami megrongálhatja az elektromos alkatrészeket. 

Ne tegye ki a készüléket erős napfénynek, mert az a készülék túlmelegedéséhez vezethet. 

Ne tárolja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben. 

Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. 

Ne dobja le, ne üsse meg a készüléket, mivel ezek a belső szerkezet sérüléséhez vezethetnek. 

A készülék tisztításához használjon nedves vagy antisztatikus törlőkendőt. Ne használjon száraz vagy sztatikus kendőt. Ne 

használjon a tisztításhoz kémiai anyagokat, beleértve a tisztítószereket is. Kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt. 

Ne fesse össze a készüléket, mivel akadályozhatja a megfelelő működést. 

Ha a készüléket vagy az akkumulátort nedvesség éri és a címke megsérül a készüléken, a gyártó nem vállal garanciát a készülékre, 
még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le. 

2. Termékleírás 
A készülék szabványos Mini (normal) SIM-kártyát kezel. 
Tápegység jellemzői: 

• Bemenet: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.5 A 
• Kimenet: (DC), 5 V -1.5 A -7.5 W 

Akkumulátor típusa és feszültsége: Li-ion akkumulátor, 3.7 V – 1800 mAh 
Hálózattípus: GSM 850/900/1800/1900 MHz --- WCDMA 900/2100 MHz --- LTE FDD B1/3/7/20 – TDD B40 
SAR-érték: 1.467 W/Kg (Test) 

3. A készülék bemutatása 

 
 

1 [M1-M5] 
Memória gomb a gyorstárcsázás használatához. Nyomja meg a gombot, hogy 
közvetlenül hívjon egy telefonszámot. 

2 [Menu] Megjeleníti az aktuális menüben vagy alkalmazásban elérhető opciókat. 

3 [ECT] 
Hívástovábbadás: Egy aktív és egy második tartott hívás közben, ha megnyomja az ECT 
gombot, akkor az aktív hívás átadásra kerül, a tartásban lévőhöz és a készülék kilép a 
hívásból. 

4 [Redial] Újrahívja az utoljára tárcsázott telefonszámot. 

5 [Back] Visszatérés az előző képernyőhöz vagy a kezdőképernyőhöz. 

6 [Alfanumerikus] 
Karakterek vagy számok beszúrása telefonszámok, felhasználónevek, jelszavak vagy az 
üzenetek írásához. 
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7 [*] Csillag (*) karakter beszúrása vagy duplán megnyomva, a Plusz(+)  karakter beszúrása. 

8 [#] Kettőskereszt (#) karakter beszúrása. Tartsa lenyomva a csendes mód aktiválásához. 

9 [Navigációs gombok] Navigálás a menüben. 

10 [OK] 
Belépés a kiválasztott menübe, nyomja meg a gombot, hogy hozzáférjen a kiválasztott 
opcióhoz. 

11 [Tartás] 
Aktív hívás tartásba tétele. Aktív és egy második tartott hívás esetén nyomja meg a 
gombot a két hívás közötti váltáshoz. 

12 [Némítás] Aktív hívás közben nyomja meg a telefon kimenő hangjának némításához. 

13 [Vége] Aktív hívás megszakítása. Be- / kikapcsoló gomb 

14 [Hívás] Tárcsázás vagy bejövő hívás fogadása. 

15 [Kihangosító] A kihangosító engedélyezése vagy letiltása hívás közben. 

16 [Led jelzőfény] 
A LED villog bejövõ hívás esetén, ha nem fogadott hívása volt vagy ha új üzenete 
érkezett. 

17 [Kijelző] 18 [Kézibeszélő] 19 [Mikrofon] 

20 [Akkumulátor hátlap] 21 [SIM foglalat] 22 [Kézibeszélő csatlakozó] 

23 [Akkumulátor csatlakozó] 24 [Rögzítőpontok] 25 [Töltő csatlakozó] 

26 [Eszköz címkék]         

4. Üzembehelyezés 

1、Nyissa ki és távolítsa el a telefon hátoldalán található akkumulátor fedelét. 

 

2、Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. A SIM-kártyán lévő aranyérintkezők lefelé nézzenek, 
és az élek a SIM-kártya megfelelő széléhez igazodjanak. 

 

3、Csatlakoztassa az akkumulátort az érintkezőknek megfelelően, majd helyezze helyezze be a 
szabad helynek megfelelően. 

 

4、Töltéshez, csatlakoztassa a töltőt a készülék Töltő csatlakozójához. 
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5. Ki-Bekapcsolás 
1. Nyomja hosszan a bekapcsoló (Vége) gombot, amíg a kijelző elkezd világítani. 
2. Ha bekapcsolás után PIN-kódot kér, adja meg a helyes PIN-kódot. Ha rossz számot ad meg, nyomja meg a Back gombot a szám 
törléséhez. 
3. A telefon kikapcsolásához, tartsa lenyomva a bekapcsoló (Vége) gombot míg a képernyő ki nem kapcsol. 

6. Hívásfunkciók 
6.1 Kimenő hívás indítása 

1. Készenléti módban, tárcsázza a hívni kívánt számot, az alfanumerikus billentyűzet segítségével. 

2. Ha rossz számot adott meg, nyomja meg a jobb Back gombot az utolsó szám törléséhez, vagy tartsa lenyomva a Back gombot az 
összes szám törléséhez. 

3. Nyomja meg a Tárcsázó (Hívás) gombot a szám tárcsázásához. Ha a szám a telefonkönyvben is megtalálható, a név jelenik meg 
a képernyőn. 

4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Ki-be kapcsoló (Vége) gombot. 

6.2 Bejövő hívás fogadása  

Hívás érkezésekor a telefon csörög, a kijelzőn megjelenik a szám vagy a név (ha a telefonkönyvben el van mentve): 
A hívás fogadáshoz vegye fel kagylót vagy nyomja meg a Tárcsázás (Hívás) gombot. 

6.3 Segélyhívások kezdeményezése 

Segélyhívásokat, még akkor is kezdeményezhet, ha nem regisztrált hálózatra, vagy nincs SIM-kártyája. Írja be a helyi segélyhívó 
számot, majd nyomja meg a Tárcsázás (Hívás) gombot a segélyhívás kezdeményezéséhez. 
 

6.4 Hívás közben elérhető funkciók 

 
Néhány funkció és szolgáltatás, kizárólag aktív hívás közben elérhető. Ezek közül sok a hálózati támogatástól függ, kérjük, forduljon 

a hálózati szolgáltatóhoz ezekért a lehetőségekért. 

• Némítás: Némíthatja el készülékének mikrofonját, hogy a másik fél ne hallja Önt. 

• Billentyűzet: ott használható, ahol DTMF ((Dual-tone multi-frequency signalling) módra van szükség 

• Hangszóró: a hívás kihangosítása, illetve annak kikapcsolása. 

• Várakoztatás: aktív hívás tartása vagy tartása. 

• Hívás felv.: A meglévő, aktív hívás mellett, párhuzamosan kezdeményezhet egy újabb hívást. 

• Rögzítés: hangfelvétel készítése hívás közben. 

• Csere: * Kicserélheti a tartott és aktív hívásokat. 

• Egyesítés: * Hívások kombinálása konferenciahívásba. 

• Átadás: * Az aktív hívás átvitele és kilépés a beszélgetésből. 

• Összes hívás vége: mindent hívást befejez. 

• Tartott hívás vége: a tartásban lévő hívás befejezése. 

• Konferencia kezelése / Szétválaszt: * A konferenciahívás szétválasztása. 

• Kezelés/Konferenciahívás kezelése / Leállítás: * Tegye le a kiválasztott hívást. 

Megjegyzés: A [*] jelöléssel ellátott menüelemek csak speciális körülmények között működnek. Például: "Csere", csak akkor érhető 

el, ha van egy aktív és egy tartásban lévő hívása. A konferenciahívás eléréséhez, külön szolgáltatásra van szüksége, amelyet a 

hálózati szolgáltatónál aktiválhat. 

6.5 ECT 

Az Hívásátadás (ECT) szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy folyamatban lévő hívást harmadik fél felé 

továbbítson, hogy a másik két fél egymással kommunikáljon. 

 
1. Átadhat egyetlen hívást, ha megnyomja az Átadás opciót vagy az ECT gombot. Írja be a telefonszámot, vagy adja hozzá 

a telefonkönyből. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak abban az esetben működik, ha a telefonszám formátuma 
nemzetközi. Végül nyomja meg az Átadás opciót. 
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2. Ha két különböző hívása van egy időben (egy aktív és egy tartott), azokat átadhatja egymásnak. A folyamatban lévő 
hívás alatt lehetősége van fogadni egy másik beérkezőt is, ha felfelé húzza az ujját a kijelzőn vagy megnyomja a hívás 
gombot (Aktív hívásvárakoztatás szolgáltatás megléte szükséges). A második hívás fogadását követően nyomja meg az 
ECT gombot, vagy válassza az Átadás opciót. 

 

7. Telefon 
Elérhető a készenléti kijelzőről, vagy a főmenün keresztül, vagy a Hívás gomb megnyomásával is. Elsőként a tárcsázó nyílik meg, de 

ha megnyomja a BACK gombot, akkor elérheti kedvenc névjegyeket (ha hozzáadott a listához), a hívásnaplót és a névjegyeket is. Az 

opciókon belül megnyithatja a Beállítások menüt, ahol az alábbiak láthatók: 
 

• Megjelenítési beállítások: beállíthatja a rendezés alapját és a névformátumot. 

• Gyors válaszok: gyors válaszok szerkesztése 

• Gyorshívó: telefonszámok beállítása az M1-M5, valamint az 1-9 gombokra. 

• Hívások: a fix hívószámok, hívásátirányítás, hívásletiltás, hívóazonosító és hívásvárakoztatás beállításai érhetőek el itt. 

• Hívásletiltás: itt láthatóak a letiltott számok, amelyek nem tudják hívni Önt. 

• Hangposta: itt ellenőrizhetőek és változtathatóak a hangposta beállításai. A Speciális beállítás > Beállítás > Hangposta száma 

menüelérés alatt pedig megadhatja vagy szerkesztheti a hangposta telefonszámát. 

• Kisegítő lehetőségek: A TTY-mód ki-bekapcsolása 

8. Üzenetek 
Megnyitható a készenléti kijelzőről vagy főmenüből. 

8.1 Új üzenet olvasása 

Amikor új üzenetet kap, a telefon hangjelzést ad és az állapotsoron megjelenik egy kis boríték ikon. 
1. A főmenüben lépjen az "Üzenetek" menüponthoz. A legújabb üzenetek kerülnek előre. 
2. Válassza ki bármelyik üzenetet a megtekintéshez. 
 

8.2 Üzenet írása 

1. Nyomja meg az Új üzenet ikont a képernyő jobb felső sarkában. 
2. Adja meg az üzenet szövegét a „Gépelje be a szöveges üzenetet” mezőben. 
3. Adjon hozzá csatolmányt a jobb felső sarokban lévő gemkapocs ikon megnyomásával (ekkor MMS lesz az üzenetből).  
4. Adja meg a telefonszámot manuálisan a „Gépelje be a személy nevét vagy számát” mezőben, vagy rendelje hozzá a 
telefonkönyvből. 
5. Érintse meg a küldés gombot a jobb alsó sarokban. 
 
Szintén a jobb felső sarokban elérhető Beállítások menüpontban (a beszélgetési nézetben) kezelhetőek a Szöveges üzenet (SMS), 
a Multimédiás üzenet (MMS) és az Értesítések beállításai. Valamint az Általános beállítások almenüben pedig az alábbiak 
találhatóak: Üzenet betűmérete, Régi üzenetek törlése, Szöveges üzenetek korlátja, Multimédiás üzenetek korlátja, Híváskörzet 
információ. 
 

9. Android-billentyűzet 
Itt közvetlenül elérheti a beviteli mód beállításait: nyelvek, beállítások, megjelenés és elrendezés, kézmozdulatokkal történő 
gépelés, szövegjavítás és speciális opciók. 
 

10. Böngésző 
A készülék előre telepített böngészővel rendelkezik, melynek segítségével weboldalakat érhet el készüléke segítségével. Nyissa 
meg, és a címsorba írja be az elérni kívánt oldal URL címét. A weboldalak eléréséhez adat előfizetéssel kell rendelkeznie, illetve 
készülékén el kell, végezze a megfelelő konfigurációs beállításokat.  
 

11. Számológép 
Alapvető és bonyolultabb matematikai műveletek elvégzésére is használható. 
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12. Naptár 
Használhatja egyszerű naptárként, megváltoztathatja a beállításait, vagy ellenőrizheti az aktuális dátumot, kiválaszthat adott 
dátumot, valamint létrehozhat és kezelhet eseményeket. 
 
Esemény létrehozása: 
 
1. Nyomja meg a “Hozzáadás” ikont a kijelző jobb felső sarkában. 
2. Adja meg az esemény részleteit. 
3. Válassza a Kész opciót a mentéshez. 
 

13. Óra 
Ellenőrizheti a dátumot és az időt az óra felületén. Az Ébresztő ikon megnyomásával beállíthat új ébresztést, ki-bekapcsolhatja a 
meglévőt. Beállíthat időzítőt, stoppert, várost, képernyővédőt, valamint megváltoztathatja az alkalmazás beállításait. 
 

14. Névjegyek 
Megnyitható a készenléti kijelzőről vagy a főmenüből. 

1. Új névjegy létrehozásához nyomja meg az Új névjegy létrehozása ikont (Plusz jel) 
2. Válassza ki, hová szeretné menteni a névjegyet: SIM-re vagy telefon tárhelyre. 
3. Töltse ki a kívánt mezőket. 
4. A mentéshez nyomja meg a MENTÉS gombot. 

 
A Beállítások menüpontban az alábbiakat érheti el: Saját adatok (tulajdonosi profil létrehozása), Alapértelmezett fiók az új 
névjegyek számára ,Megjelenítendő névjegyek, Rendezés, Névformátum, Név fonetikusan, Névjegyek importálása és exportálása 
valamint Letiltott számok. 
 

15. Email küldése 
Beállíthat -email fiókot az e-mail cím és a jelszó megadásával, vagy a MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS kiválasztásával, majd a szükséges 
adatok megadásával. 
 

16. FM rádió 
Megnyitva, majd a Lejátszás gomb megnyomásával meghallgathatja az elérhető csatornákat. Lépkedhet előre és vissza a csatornák 
között, és az aktuálisan hallgatott csatornát hozzáadhatja a Kedvencekhez. Az Opciók/Rádióállomások menüben a készülék 
automatikusan megkeresi az elérhető csatornákat és listát hoz létre belőlük. A Felvétel indítása funkcióval felveheti az adást, majd 
elmentve azt, meghallgathatja a Mentett felvételek menüpont alatt. 
 

17. Galéria 
Megtekintheti a telefon belső tárhelyére vagy a microSD-kártyára mentett képeket és videókat. 
 

18. Zene 
Itt hallgathatja meg a belső tárhelyre, vagy a microSD-kártyára mentett zenei fájlokat. A zenék előadók és albumok alapján vannak 
csoportosítva, de létrehozhat egyedi lejátszási listákat is. 
 

1. Nyissa meg az adott dalt, majd az Opciók menüt. 
2. Válassza ki a Hozzáadás lejátszási listához opciót, majd válasszon ki egy létező listát, vagy hozzon létre 

újat. 
 

19. Beállítások 
19.1 Hálózat és internet 

⚫ Wi-Fi 
Kapcsolja be a funkciót a Wi-Fi hálózatok eléréséhez. A készülék automatikusan megjeleníti az elérhető hálózatokat. 
Válassza ki azt a hálózatot, amihez csatlakozni szeretne. Adja meg a jelszót, amennyiben szükséges. 
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⚫ Mobilhálózat 
o Ebben a menüpontban be-, és kikapcsolhatja az adatbarangolást; 
o Be, -és kikapcsolhatja a 4G LTE módot (ez a kapcsoló nem minden szoftververzióban elérhető); 
o Választhat a következő hálózattípusok közül: Csak 2G, Csak 3G, 3G előnyben, 4G (javasolt); 
o Ellenőrizheti és szerkesztheti a hozzáférési pontokat; 
o Manuálisan kereshet, és választhat hálózatot. 

 
⚫ Adathasználat 
Ebben a menüpontban áttekintheti az adathasználatot (mobilinternet és Wi-Fi), valamint ki-és bekapcsolhatja a mobiladat 
forgalmat. Beállíthatja, hogy az eszköz maximálisan mennyi adatot forgalmazhat mobilhálózaton keresztül (Számlázási 
ciklus > Adatkorlát beállítása). Figyelem! A szolgáltató eltérő egységekben számolhatja fel az adatforgalom költségeit. A 
Wi-Fi adathasználat mértéke szintén ellenőrizhető. 
 
⚫ Hotspot és internetmegosztás 
Megoszthatja a készülék internetkapcsolatát, USB-n, vagy Bluetooth-on keresztül, illetve, Wi-Fi hotspot beállításával. 
 
⚫ Hívásbeállítások 
Ugyanazok a lehetőségek érhetőek el, mint a Telefon menüben. 
 
⚫ VPN 

A virtuális magánhálózatok konfigurálása végezhető el ebben a menüpontban. 
 
⚫ Repülőgép üzemmód 

 
Itt tudja bekapcsolni a Repülőgép üzemmódot. Ennek aktiválásával a készülék kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat 
(mobilhálózat, Wifi, Bluetooth, FM rádió), azonban a multimédiás funkciók (zenelejátszás, videó) továbbra is használhatók. 
 

19.2 Társított eszközök 

A készülék támogatja a Bluetooth funkciót, mely lehetővé teszi adatok küldését vezeték nélkül.  
o Kapcsolja be a funkciót.  
o Az elérhető eszközök listájából válassza ki azt az eszközt, amellyel adatokat szeretne cserélni. Mielőtt adatokat 
küldene, párosítani kell eszközét a másik eszközzel.  
o A párosításhoz ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő kód egyezik-e a másik eszköz kódjával.  
o Ha egyezik a kód, erősítse meg.  

 

19.3 Alkalmazások és értesítések 

Ebben a menüpontban megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokat, testre-szabhatja azok értesítéseit és 
megváltoztathatja a használati beállításaikat. 
 

19.4 Akkumulátor 

Információt kapunk az akkumulátorról (aktuális töltöttség, utolsó teljes feltöltés óta eltelt idő, kijelző, és készülékhasználat 
az utolsó teljes feltöltés óta és alkalmazáshasználat). Be-, és kikapcsolhatja az Energiagazdálkodási lehetőségeket 
(Intelligens energiatakarékosság készenlétben és Akkumulátorkímélő mód), valamint a hátralévő töltöttség jelzését. 
Szintén itt változtathatóak meg az Alvó mód beállításai, valamint a további opciókban (a kijelző jobb felső sarkában)  
akkumulátoroptimalizálást indíthat el. 
 

19.5 Megjelenítés 

Beállíthatja a fényerőt, háttérképet, alvó módot, automatikus képernyőforgatást, valamint a betűméretet és a 
megjelenített méretet is. 
 

19.6 Hang 

Beállíthatja a készülék csengőhangját, a hangerőt és egyéb hangokat. 
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19.7 Tárhely 

Itt ellenőrizheti a belső tárhelyet, valamint az SD-kártyát. 
 

19.8 Biztonság és hely 

Beállíthatunk különböző az eszközbiztonsági és adatvédelmi szabályokat. 
 
⚫ Képernyő zárolása 
Ebben a menüpontban beállíthat képernyőzárat a készülékére, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.  
 
⚫ SIM-kártya zárolása 
Ki- és bekapcsolhatja a PIN-kód kérést, valamint megváltoztathatja a SIM kártyához tartozó PIN kódot.  
 

19.9 Kisegítő lehetőségek 

Testreszabhatja telefonját kisegítő lehetőségek (beállítások) használatával. 
 

19.10 Rendszer 

Ebben a menüpontban lehetősége van nyelvi és beviteli beállítások módosítására, dátum és idő beállítására, beállítások 
visszaállítására (többféle is elérhető), valamint ellenőrizheti a szoftver és hardverinformációkat. 
 

20. Az akkumulátor töltése 
20.1 A telefon feltöltése 

1. Csatlakoztassa a töltő kábelét a készülékhez. 
2. Csatlakoztassa a töltőfejet az elektromos hálózathoz. 
3. Ha a kapcsolat megfelelő, a készülék Led jelzőfénye világítani kezd. 

20.2 Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés  

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (15%), a készülék egy felugró ablakban jelzi, hogy a készüléket csatlakoztatnia kell 
a hálózati töltőhöz. 
Ha az akkumulátor lemerül, a készülék kikapcsol és nem tud hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. 

21. Megfelelőségi nyilatkozat 
A Blaupunkt DT 04 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető 
követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozatok elérhetőek honlapunkon.  
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